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,,A december várakozás: zserbó,beigli, mézeskalács.   A december csoda: álmok, vágyak otthona”

Tisztelt Karancsberényiek!
A 2012-es esztendő is lassan a végéhez közeledik. Ahhoz, hogy tervezni tudjuk a jövőt, először számot

kell vetni az idei évben történtekkel. Minden év egyre nagyobb kihívások elé állítja az Önkormányzatokat :
csökkenő  támogatások  és  bevételek  mellett  kell  a  település  lakosságát  kiszolgálni,  ellátni  a  kötelező
feladatainkat és mellette  még az itt  élők számára programokat  szervezni és fejleszteni,gyarapítani,élhetőbbé
tenni a települést.

Mindezek  ellenére  nagyon  eredményes  évről  számolhatunk  be  a  fejlesztések,  a
beruházások,  a  gazdálkodás  és  a  közmunkaprogram  kapcsán  is.  Sikerrel  vettük  az  elénk  gördített
akadályokat!

A társulásban működtetett intézmények Önkormányzatai felé nincsen semmilyen fizetési elmaradásunk,
nincsenek  kifizetetlen  számláink,  nem  vettünk  igénybe  hitelt  sem  a  működéshez,  sem  a  munkabérek
kifizetéséhez,sem  a  Művelődési  Ház  és  Temető  út  pályázatának  5%-os,  4  millió  Ft-os  önrészéhez.  Az
intézményekben  biztosítani  tudtuk  a  szolgáltatásokat,  karbantartásokat,  kisebb-nagyobb  felújításokat,
rendezvényekhez szükséges berendezéseket, nyársaló és szaletli kialakítását. A közmunkaprogramban közel 30
fő  munkanélkülit  foglalkoztattunk  rövidebb-hosszabb  időre  és  a  településtisztasági  feladatokon  kívül
értékteremtő munkát is végeztek az árkok burkolása, patakmedrek tisztítása során.

A  Falunap,  a  Szüreti  felvonulás,a  Művelődési  Ház  avatása,  a  Gyermeknap  és  a  ,,Berényi
kacskaringós”  verseny,  az  Idősek  Napja  és  bálok  az  idén  is  megrendezésre  kerültek.  Sokan
kapcsolódhattak ki ezeken a programokon.

A településrekonstrukciós pályázaton elnyert közel 80 milliós pályázatból megvalósult régi álmunk :a
Temető  út  aszfaltozása  után  a  Művelődési  Ház is  kívül-belül  megújult.  Október  6.-án ünnepélyes  keretek
között,  sok érdeklődő falubeli  és meghívott vendég résztvételével átadásra került az épület.  Azóta már több
eseménynek is otthont adott a jól felszerelt, modern létesítmény. A pályázat lezárása, a végelszámolások még
folyamatban vannak.

Az Önkormányzatok életében is lezárul egy fejezet.  2013.január 1.-től a 2000-nél kisebb lélekszámú
településeken  nem  tarthatnak  fent  önálló  Hivatalt,  ami  a  mi  esetünkben  már  2008  óta  fenn  állt,  hiszen
Karancskeszivel  Körjegyzőségben  láttuk  el  eddig  is  a  közigazgatási  feladatainkat,  azonban  a  mostani
szabályozás  értelmében  egy  sokkal  szorosabb  köteléket  írnak  elő  a  Közös  Hivatalok  létrehozására.
Karancskesziben  lesz  a  Hivatal  központja,  Karancsberényben  pedig  kirendeltségként  működünk  tovább.
Lesznek olyan  munkakörök,  melyeket  csak  a  székhely településen  töltenek  be,  illetve  a  dolgozók mindkét
Hivatalban kaphatnak feladatokat, átcsoportosíthatók lesznek egyik településről a másikra.

 Az Önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőkből hozzák létre többek között az újonnan felállítandó
Salgótarjáni  járási  hivatal  apparátusát  is.  Ezek  a  változások  minket  is  érintenek,  bizonyára  a  lakosság  is
tapasztalni  fogja,  hogy  lesznek  fennakadások  az  ügyintézésben  annak  ellenére,  hogy  igyekszünk  mielőbb
kialakítani  az  új  struktúrát,  de  egyenlőre  nem  állnak  rendelkezésre  a  megállapodáshoz  szükséges
Kormányrendeletek.

Számítani lehet majd arra, hogy a hivatali munkarend a fent elmondottak miatt megváltozik és heti 4 nap
helyett januártól már csak 3 nap lesz ügyfélfogadás a lakosság számára. Törekszünk arra, hogy minél több ügyet
tudjanak Önök helyben elintézni a korlátozások ellenére,  illetve közvetítő szerepet töltünk majd be a Járási
Hivataltól kirendelt ügysegéden keresztül. A polgármester és a 4 fős képviselőtestület tekintetében nem lesz
változás január 1.-től.
 



A kitűzött célok között vannak olyanok, melyet ebben az évben nem sikerült megvalósítani, de tettünk
lépéseket  az  előkészítésre,  hogy lehetőségeink  szerint  a  jövő évben ezekre  is  sor  kerüljön :  új   buszvárók
építése, szabadtéri színpad kialakítása, temető melletti parkolóhely bővítése.

Pályázati úton volna csak megvalósítható a Ravatalozó és a Sportöltöző felújítása, a Pálya melletti és a
Bandúr út aszfaltozása, az óvoda-hivatal-könyvtár-gyógyszertár épületegyüttesének a külső hőszigetelése.

Sajnos,az idei évben nagyon kevés pályázat került kiírásra és több esetben is forráshiányra hivatkozva
tették  tartaléklistára  a  benyújtott  pályázatot,  ami  azt  jelenti,  hogy a  következő  évben  már  nincs  lehetőség
megvalósítani, ha az idén nem biztosítottak rá keretet. A januártól bevezetendő állami feladatfinanszírozás csak
a kötelező feladatokat támogatja, a saját elképzeléseket, a település fejlesztését csakis pályázatból illetve saját
bevételből lehet megvalósítani. 

2013.-tól  a  Képviselőtestület nem  kíván  mindezek  ellenére  újabb  adónemet  bevezetni,  egyedül  a
kommunális adó mértékét emeltük 6.000 Ft-ról 7.000 Ft-ra, azaz félévente 3.500 Ft befizetését kérjük. Ahhoz,
hogy  működőképesek  maradjunk,  mindenkinek  a  helyi  adók  pontos,  időben  történő  megfizetésével  kell
hozzájárulni. A kintlévőség a meg nem fizetett adók miatt kb. 2,5 millió forint! A napokban küldtük ki a fizetési
felszólításokat,  amelynek  kérjük,  hogy  mindenki  tegyen  eleget,  ellenkező  esetben  lefolytatjuk  a  hivatalos
eljárást.

A közmunkaprogram a téli hónapokban nem megoldott, ezért a lakosság részéről kérjük, hogy ki miben
tud, ott segítsen : a buszmegállók hómentesítésére, szemétszedésre várjuk azok jelentkezését, akik vállalják,
hogy időnként besegítenek, nagy havazás esetén a közintézmények előtt eltakarítják a havat. Elsősorban azokat
várjuk, akik az önkormányzattól kapják havonta az FHT-t, nincs munkahelyük és idejük is engedi. Akiknek
még  nincs  meg  az  a  30  napnyi  munkaviszony,  ami  a  jövő  évi  ellátáshoz  szükséges,  javasoljuk,  hogy
jelentkezzen önkéntes munkára az Önkormányzatnál, mert ezzel is lehet jogosultságot szerezni!

A  közelmúltban  köszöntöttük  az  Időseket,  a  18  év  alatti  gyerekek  és  az  FHT-re  jogosultak
élelmiszercsomagban részesültek, a Mikulás december 05.én a legkisebbeket látogatja meg.

Meghívás további programjainkra : 
1, December 12.-én 16.00 órától Közmeghallgatást tartunk a Művelődési ház klub-termében, ahol

egyénileg, a képviselőtestület jelenlétében lehet észrevételt tenni, problémát jelezni, kérést megfogalmazni 
röviden, hogy mások is sorra kerüljenek.

Ezt követően 17.00 órától a nagyteremben Falugyűléssel folytatjuk a délutánt, ahol részletes 
beszámolót hallhatnak az elmúlt évről illetve a jövőt érintő változásokról. Mindenkit szeretettel várunk!

2, December 13.-án, Luca napján 15.30 –tól a Gyermekjóléti –és Családgondozó Szolgálat 
munkatársai karácsonyi kézműves foglalkozást szerveznek óvodásoknak, iskolásoknak a Művelődési házban. 
Figyeljétek a Facebook-ot, ahol részletesebben olvashattok majd a programokról.

3, December  16.-án, a Szentmise után szeretnénk közös gyertyagyújtásra hívni Mindenkit a Falu-
karácsonyfájához, a térre.

4, December 23.-án, vasárnap betlehemező gyerekek járják majd a falut,bekopognak mindenhová,
ahol szívesen fogadják őket, hogy elmondhassák jókívánságaikat.

(Egy kicsit előre szaladva az időben, hogy mindenki betervezhesse az időpontot, közzé tesszük:
2013.február 16.-án, szombaton Jelmezbált szervezünk, ahol csak előre megvásárolt jegyekkel, 
asztalfoglalással lehet majd részt venni.

Adjon Isten jó napot, minden napra holnapot, barátot és családot, illatozó kalácsot, szeretetet 
és hitet, gyertyafényes ünnepet!
                     Boldog Karácsonyt kívánok Karancsberény 

valamennyi lakosának!                               

                                     Csabainé Freistág Erzsébet    (polgármester )    


